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لماذا غابت المرأة في تاريخ الفن التشكيلي؟
الجورنال – متابعة

مثل هذا الت�سا�ؤل ،رمبا ن�سقطه كذلك على عدم وجود عاملات
باحثات �أو �أديبات وغريها من �أدوار فاعلة للمر�أة يف احلياة
العلمية والثقافية يف املجتمعات �إال يف حاالت نادرة ومعدودة
ال تقارن مبثيلها عن الرجل� .إن ح�ضور املر�أة يف الفن الت�شكيلي
ك ُمنتج يعد �أمراً طارئ ًا وحديث ًا ن�سبياً ،مقارنة بالتاريخ الطويل
للتعبري الت�شكيلي عند الرجل ،فهذا احلدث العظيم املتمثل يف
متكن املر�أة من احل�ضور الثقايف والتعبري عن هويتها كامر�أة،
جاء يف الع�رص احلديث ،بالتزامن مع احلركات الن�سوية يف القرن
الع�رشين .فاحلياة االجتماعية للمر�أة يف ال�سابق ،كانت حم�صورة
يف �أدوار معينة ،متنعها من التعبري �أو امل�شاركة الثقافية �إال يف
حاالت ن��ادرة ،وحتى يف هذه احلاالت النادرة التي جند فيها
ح�ضوراً للمر�أة ك ُمنتج للفن ،كان هذا احل�ضور م�رشوط ًا بتبعيتها
للفنان الرجل ،فهي تلميذة تتعلم منه وتقلده ،حتى يف موا�ضيعه،

وهذه التبعية هي ما كان مينحها بع�ض القبول .وعلى الرغم
من غياب املر�أة ك ُمنتج للفن ،ف�إنها كانت حا�رضة فيه بكثافة
ب�شكل �آخ��ر ،من خالل تناولها كمو�ضوع للتعبري �أو كملهمة
للفنان الت�شكيلي ،فهي حا�رضة ب�شكل �سلبي من خالل الآخر
وتعبريه عنها� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا التعبري يعك�س منظور الفنان
الت�شكيلي عن املر�أة ،فيالحظ �أن �صورة املر�أة يف كثري من الفنون
الكال�سيكية ت�صورها يف و�ضعية حاملة كم�شاهد ا�ستلقاء �أو ُعري
وهي تت�أمل جمالها �أو نرج�سيتها ،ويف حاالت �أخرى هي امر�أة
تقوم مبهام منزلية ،وال�صورة املثالية لها هي �صورة الأم املربية
مع �أطفالها ،فهذه املوا�ضيع ت�صور املر�أة يف و�ضع ينفي دورها
الفاعل يف املجتمع خارج منزلها ،فالفنان الرجل عند �إنتاجه
وتعبريه عن مو�ضوعات املر�أة ال يعرب عنها كفنان فح�سب ،بل
يعرب عنها وي�صورها كرجل ،فلهويته الذكورية واختالفه اجلن�سي
املكت�سب من البيئة االجتماعية دور يف تعبريه ور�ؤيته الفنية.
لذلك كانت �أهمية ح�ضور امل��ر�أة ك ُمنتج للفن ،لتغيري ال�صورة

النمطية التي كانت �سائدة يف �أعمال وتعبري الفنان الرجل،
�إ�ضافة �إىل �أهمية التعبري الت�شكيلي عن امل��ر�أة من منظورها
اخلا�ص .وميثل هذا التعبري اخلطاب الب�رصي للحركات الن�سوية
املعا�رصة� .إن احلركة الن�سوية املعا�رصة دفعت الكثري من
الفنانات الن�ساء للبحث عن طرق جديدة للتعبري الفني ،للتخل�ص
من الهيمنة الذكورية ذات التاريخ الطويل يف فن الر�سم والنحت
التقليديني ،لذلك �أدخلت الكثري من الفنانات الن�سويات �أدوات
وخامات مرتبطة باملر�أة يف �أعمالهن الفنية ،خا�صة الن�سيج
املرتبط ذهني ًا وتاريخي ًا بالن�ساء ،كما يف �أعمال الفنانات غونتا
�ستولزل و�شيال هيك�س .ويف حاالت ا�ستخدام فن البوب لرفع
�شعارات دعائية للحركة الن�سوية ،والتمرد على ال�سلطة الذكورية
والنظرة الدونية �إليها كما يف �أعمال الفنانة باربرا كروغر .ويف
مناذج �أخرى مت التعبري عن االختالف اجلن�سي للمر�أة يف �صور
عاطفية من خالل ت�صوير معاناتها الداخلية ،كما يف �أعمال
الفنانة املك�سيكية فريدا كاهلو� ،أو الت�أكيد على الهوية اجلن�سية

للمر�أة الذي قد يكون من خالل ت�صوير االختالفات الع�ضوية
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف كثري من الأحيان ،هذا الت�صوير
قد يحمل معنى �إيروتيكي ًا كما يف �أعمال جورجيا �أوكيف� ،إال
�أنه قد ي�شري �إىل تفوقها النوعي الذي من خالله تولد احلياة� .إن
�صورة املر�أة يف التجارب الت�شكيلية املعا�رصة التي �أنتجت من
خاللها ،خمتلفة متام ًا عن �صورتها لدى جتارب الفنان الرجل
�سابقاً ،يعود هذا االختالف لتغري البيئة االجتماعية والثقافية
والع�رص الزمني الذي اختلف فيه دور املر�أة يف املجتمع ،كما �أنه
يعود ب�شكل كبري �إىل تغري نوع ا ُملنتج للفن.
لذلك تظهر �أهمية ح�ضور املر�أة ك ُمنتج فاعل فيما يخ�ص التعبري
عن هويتها� ،سوا ًء يف التعبري الفني الت�شكيلي �أو الأدب��ي �أو
الدرا�سات االجتماعية والإن�سانية التي تتناولها ،فال يكفي �أن
تكون امل��ر�أة مو�ضوع ًا يتم تناوله من الرجل ،لأن هذا التعبري
�سيظل و�إن كان يف �أف�ضل حاالته موالي ًا للمر�أة قا�رصاً عن الفهم
العميق حلالتها.
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اليوم

الحمل
مهني ًا :يالحظ الكثريون اليوم اجلهد الكبري الذي تبذله
يف العمل وتفانيك و�إخال�ص��ك ،وهو بالطبع لن ي�ضيع
�س��دى عاطفي�� ًا :ق��د يفاجئ��ك احلبيب مبواق��ف مم ّيزة
ً
ويالطف��ك ليك�س��ب ر�ض��اك ،ومب��ا انّ��ك مطمئ��ن البال
وخفيف الظ ّل تبادله االهتمام

الثور
مهني�� ًا :ميدك هذا الي��وم بالعزمية واحلما�س��ة ويدفعك
�إىل الإقب��ال على الأعمال ب�ش��غف كب�ير وب�إخال�ص ال
مثي��ل له عاطفي ًا :ال ت�ض�� ّيع وقتك يف عالقة لن تنجح،
وابحث عن عالقة ت�شعر �أنك مرتاح فيها

الجوزاء
مهني��اً :ت�ش��ارك الآخري��ن ه��ذا الي��وم قرارات��ك
وال �س��يما تل��ك احل�سا�س��ة واملتعلق��ة مب�ش��اريعك
امل�س��تقبلية واملهمة جداً عاطفياً :تده�ش��ك بع�ض
ت�رصفات احلبيب وال جتد لها مربراً ،لكنك ت�ص�بر
عليه على �أمل �أن يتح�سن

السرطان
مهني�� ًا :يث�ير ه��ذا الي��وم ق�ض��ية مهم��ة الي��وم يف العمل
ت�س��تغرق الكثري م��ن النقا�ش لكن��ك تتو�ص��ل �إىل حل لها
عاطفي ًا :ت�س�ير �أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه الت�أخري
من قبل ال�رشيك ب�ش�أن اتخاذ بع�ض القرارات

االسد
مهني ًا :ت�ص��ل هذا اليوم �إىل قناعة وجتد نف�سك �شخ�ص ًا
مرغوب�� ًا به كث�يراً لأن كفاءت��ك العالية تلف��ت اجلميع
عاطفي ًا :ال تو ّرط احلبيب يف �أمورك املهنية اخلا�ص��ة،
فهذا �أمر غري الئق بك وقد ي�صيب العالقة يف ال�صميم

العذراء
غوغل

يضيف مزايا رمضانية

م��ع قرب حلول �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك� ،أعلن��ت �رشكة قوقل ع��ن جمموعة من
املزاي��ا اجلديدة املوجهة لهذا ال�ش��هر الكرمي .ومن تل��ك املزايا عر�ض معلومات
خا�ص��ة بال�شهر �ضمن نتائج البحث عند ا�ستخدام كلمات رئي�سية معينة ،وكذلك
ك�شفت عن منتج يجمع ما بني الواقع االفرتا�ضي وفن اخلط.
ب��دءاً م��ن  16ماي��و اجلاري �س��يمكن م�س��تخدمي قوق��ل يف كافة �أنح��اء العامل
الإط�لاع عل��ى املعلومات اخلا�ص��ة برم�ض��ان مث��ل مواقي��ت ال�ص�لاة املحلية
ون�صائح �صحية وو�صفات رم�ضانية رائجة على يوتيوب وتطبيقي اجتاه القبلة
وقلم كما ك�شفت عن "قلم" وهو تطبيق ويب يت�ضمن  35عمل فني ثالثي الأبعاد
ميكن للم�س��تخدمني م�شاركته مع الأ�ص��دقاء والعائلة على �شكل ر�سائل معايدة.
وتعاون��ت قوق��ل لإجناز ه��ذه الأعمال مع ت�س��عة فنانني وخطاطني م�ش��هورين
عاملي ًا �أي�ض�� ًا مع تطبيق اجتاه القبلة ميكن معرفة اجتاهها بدون احلاجة لتوفر
ات�ص��ال بالإنرتنت ،وي�س��تخدم التطبيق الذي �أطلقته قوقل العام املا�ضي تقنية
الواقع املعزز على نظام �أندرويد لتحديد الإجتاه

العثور على "أقدم فيروس
بشري مكتشف" على اإلطالق
توفر �آثار التهاب الكبد  Bامل�س��تخرج من هيكل عظمي
يبل��غ عمره  4500عام� ،أقدم دلي��ل على الإطالق على
اكت�ش��اف فريو�س ب�رشي .وتُظهر ال�ساللة املنقر�ضة �أن
�س��بب الإ�ص��ابة ب�أمرا�ض الكب��د املميتة ،التي ت�ص��يب
املالي�ين من الب�رش يف جمي��ع �أنحاء العامل اليوم ،كان
ن�شطا يف الع�رص الربونزي .ويقوم العلماء الربيطانيون
الذي��ن تو�ص��لوا �إىل هذا االكت�ش��اف "الرائع" ،مبقارنته
مع اكت�ش��اف احلفريات الأوىل .وتعود �أقدم فريو�س��ات
ب�رشي��ة مت اكت�ش��افها م�ؤخ��را �إىل ح��وايل  450عام��ا،
ومعظمها ال يتجاوز عمره  50عاما.
وق��ام العلماء بتحليل �سال�س��ل احلم�ض النووي حلوايل
� 304أ�ش��خا�ص عا�شوا يف و�س��ط وغرب �أورا�سيا ،قبل
فرتة ترتاوح من � 200إىل� 7آالف �سنة .ومت الك�شف عن
االلته��اب الكبدي الوبائي يف  25هي��كال عظميا ،على
امتداد فرتة � 4آالف عام تقريبا ،يف الفرتة الواقعة بني
الع�رص الربونزي والع�صور الو�سطى.
وق��ال الدكت��ور ت�يري جون��ز ،م��ن جامع��ة كامربيدج
وامل�ؤلف الأول امل�ش��ارك يف الدرا�س��ة" :يدر�س العلماء
يف الغال��ب �س�لاالت فريو�س��ات حديث��ة .و�إذا قمن��ا
فق��ط بدرا�س��ة احليوانات الت��ي تعي�ش الي��وم ،ف�إن ذلك
�س��يعطينا �ص��ورة غري دقيقة جدا ع��ن تطورها .وميكن
تطبي��ق الفك��رة نف�س��ها عل��ى الفريو�س��ات" .ونُ��شرت
النتائج يف العدد الأخري من جملة الطبيعة.
وحاليا ،ي�ص��يب الته��اب الكبد  Bاملالي�ين من النا�س
يف جمي��ع �أنحاء الع��امل .ففي عام � ،2015أ�ص��يب ما
يقدر بنحو  257مليون �شخ�ص بعدوى فريو�س التهاب
الكبد الفريو�سي ب�شكل مزمن ،وتويف � 887ألف �شخ�ص
ب�س��بب م�ض��اعفات مرتبطة بالفريو�س ،مث��ل �رسطان
الكبد .وتو�ص��ل اكت�ش��اف �آخ��ر مهم �إىل دلي��ل على �أن
الفريو�س��ات ميكن �أن تنقر�ض ،مع غياب وجود �س�لالة
 ،HBVالتي كانت موجودة يف الع�رص الربونزي .وال
ُيع��رف �س��وى القليل عن تط��ور التهاب الكب��د  ،Bالذي
ُيعتقد ب�أنه �أ�ص��اب �أ�سالف الطيور احلديثة خالل حقبة
الدينا�صورات.

كلمات

أونور

تطلق هاتفين
بمزايا التعرف على الوجه

�أعلن��ت �رشك��ة �أون��ور التابعة له��واوي عن �إط�لاق هاتفني جديدين ب�س��عر اقت�ص��ادي
وبتقني��ات متقدم��ة ،حيث ي�أتي��ا  Honor 7Cو  Honor 7Aمع خا�ص��ة التعرف
على الوجه الهاتفان يدخالن �إىل ال�سوق ال�سعودي ب�سعر  699ريال لهاتف Honor
 7Cالذي ي�أتي مع �شا�شة بقيا�س  5.99بو�صة ،و�سعر  449لهاتف Honor 7A
الذي ي�أتي مع �شا�ش��ة  5.7بو�ص��ة ويتمتع هاتف  Honor 7Cبكامريا مزدوجة يف
اخللف بدقة  13ميجابك�سل و 2ميجابك�سل ،فيما ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة  8ميجا
بك�س��ل مع فال�ش .كما ي�أتي مع معالج �س��نابدراغون  450وذاك��رة رام  4جيجا بايت
لن�س��خة  64جيجا بايت ،ورام  3جيجا بايت لن�س��خة  64جيجا بايت ،ويجلب الهاتف
مع��ه بطاري��ة بقدرة  3000ملي �أمبري� /س��اعة �أما هات��ف  ،Honor 7Aفي�أتي مع
كام�يرا خلفي��ة مزدوجة م�ش��ابهة لكامريا الهات��ف الأول ،كما هو احلال م��ع الكامريا
الأمامي��ة .فيم��ا ي�أت��ي مع معال��ج �س��نابدراغون  430وذاكرة رام  3جيج��ا بيات مع
م�س��احة تخزين داخلي��ة  32جيجا بايت .وي�ض��يف الهاتف معه �أي�ض�� ًا بطارية بقدرة
 3000ملي �أمبري �ساعة.

متقاطعة

�أفقي ًا

 1كلما كرث غال وكلما نق�ص رخ�ص � oشخ�ص يرى عدوه
و�صديقه بعني واحدة.
 2لو�ص��ف اللون ب�أنه �ش��ديد ال�س��واد � oأخ�رض يف الأر�ض
و�أ�سود يف ال�سوق و�أحمر يف البيت
 3ن�صف مغري  oجمموعة احليوانات التي منتطيها
 4نفري  oمن املعجنات التي ن�أكلها
 5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكو�سة)  oن�صف وخيم
 6حرف يقرتن باللغة العربية ويو�صف بها  oال يغرق
 7ن�صف دواء  oاختالف لون اجللد بعد تعر�ض لل�شم�س o
لي�س اختي وال �أخي ولكن ابن �أمي و�أبي
 8يخ�ش��ي اهلل  oا�س��م اجل��زء العل��وي م��ن الك��سر يف
الريا�ضيات.
 9يقع يف املنت�صف بني الأر�ض و القمر
 10خ��ارج ع��ن امل�ألوف وفيه حداث��ة وجتديد  oله اربعة
ارجل وال ي�ستطيع امل�شي

الصور

المحذوفة سهوا يمكن استعادتها

�أ�ش��ارت بواب��ة التقني��ات «� »9to5mac.comإىل �أن امل�س��تخدم
قد يقوم �س��هوا بحذف بع�ض ال�ص��ور الهامة من الهاتف الذكي ،غري
�أن ه��ذه ال�ص��ور ال يتم فقدانها يف �أغلب الأحي��ان؛ نظرا لأن تطبيق
ال�ص��ور يف الهاتف الذكي �آيفون �أو احلا�س��وب اللوحي �آيباد ي�شتمل
على جملد با�سم "امللفات املحذوفة م�ؤخرا" ،والذي يتم فيه تخزين
ال�ص��ور ومقاط��ع الفيديو املحذوف��ة ملدة  30يوم��ا ،وبعد ذلك يتم
�إزالتها بالفعل.
وبالن�س��بة للأجهزة اجلوالة امل��زودة بنظام جوج��ل �أندرويد ،ف�إنه
يتع�ين على امل�س��تخدم ا�س��تدعاء القائم��ة من خالل النق��ر على زر
القائم��ة �أو م��ن خ�لال حركة م�س��ح من احلاف��ة الي�رسى لل�شا�ش��ة،
وبعد ذلك يتم حتديد بند "�س��لة املهمالت" ،ويتم االحتفاظ بال�صور
ومقاط��ع الفيدي��و يف هذا املجلد ملدة  60يوما ،وبعد ذلك يتم �إزالة
امللفات نهائيا.

مهني ًا :حتقق جناح ًا غري منتظر ،وتكون م�ستعداً لقطف
ثمار اجلهود التي بذلتها على مدى عام كامل عاطفي ًا:
دخول بع�ضهم على خط امل�صاحلة مع ال�رشيك قد يزيد
الأمر تعقيداً ،فحاول �أن تكون املعاجلة بينكما فقط

الميزان
مهني ًا :ال تتو ّرط �إطالق ًا يف ت�صاريح م�ؤذية ،بل حاول
�أن تبق��ي خمططات��ك �رسي��ة �أو خمفية قدر امل�س��تطاع
عاطفي�� ًا :ال تك��ن عنيداً �أو مت�ش��بث ًا ب�آرائك ،بل ا�س��تمع
�إىل ر�أي ال�رشي��ك وجادله باحلجة واملنطق ،ال ب�إطالق
الأحكام امل�سبقة

العقرب
مهني�� ًا :ت�ؤث��ر حالك النف�س��ية امل�شو�ش��ة �س��لب ًا يف عملك
فت�ش��عر ب�أنه مم ّل وفا�شل وت�س��عى لتغيريه مهما واجهت
م��ن �ص��عوبات عاطفي�� ًا :يف احل��ب ،الرجوع ع��ن اخلط�أ
جمموعة ف�ضائل واالنك�سار انت�صار ،فماذا تنتظر؟

ً
عموديا

القوس
مهني�� ًا :تع��رف الي��وم جي��داً كي��ف تواج��ه امل�ص��اعب
وتتخط��ى بثقة عالي��ة العراقيل الت��ي تواجهك يف عملك
عاطفي ًا :ي�ش��عرك ح ّبك للحبيب ب�سعادة ال تو�صف ،ف�أنت
تن�رش الفرح �أينما تذهب وت�شيع جواً من امل�صداقية

 1حمال ك�رسه  oقيظ
� 2صغار اجلراد  oهجم يف احلرب (معكو�سة)
 3امتن��ع ع��ن املغري��ات احرتام��ا للنف�س o
ق�ضم وقرط  oيحول �إىل فتات
 4نه�ض  oخري جلي�س يف الأنام
 5بال��غ النبوغ والذكاء (معكو�س��ة)  oيكتب
ب��كل لغ��ات الع��امل ولكن��ه ال ي�س��تطيع قراءة
كلمة
 6ابعد ونحى و�أزاح  oقليل باالجنليزية.
 7فل�سطيني من مدينة يافا  oن�صف هواك
 8ال ميك��ن تناول��ه عند الفط��ور �أو الغداء o
�صف من النا�س يف االنتظار
 9ن�ص��ف واح��د � oشخ�ص��ية خيالي��ة م��ن
�شخ�صيات الر�سوم املتحركة (معكو�سة).
 10يغط��ي الط�ير � oأف��كاري ال�ص��غرية

الجدي
مهني�� ًا :تطل هذا الي��وم على م�رشوع خ�ل ّاق تعلق عليه
�آم��ا ًال كباراً ،وحتتف��ل مبنا�س��بة �أو بلقاء وتبدو �س��عيداً
وممي��زاً عاطفي�� ًا :التناف��ر يك��ون يف �أوج��ه م��ا يجعلك
حمت��اراً يف �أمرك �أو مربك ًا وخ�صو�ص�� ًا م��ع بداية عملك
اجلديد

الدلو

علماء  :أفران الميكروويف خطرة
اكت�ش��ف علم��اء م��ن الهن��د �أن ت�س��خني الطع��ام يف �أف��ران
امليكرووي��ف ي�ش��كل خط��ورة كب�يرة عل��ى �ص��حة الإن�س��ان.
تو�ص��ل �إىل هذه اال�س��تنتاجات علماء من م�ست�ش��فى Indira
 IVF Hospitalيف نيودله��ي بالهن��د ،حيث بينت نتائج
متابعتهم ال�س��تخدام هذه الأفران� ،أن ت�سخني الطعام يف �أواين
البال�س��تيك خطر على ال�ص��حة ،حيث "ي�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط
الدم ويزيد من خطر الإ�صابة بالعقم ومر�ض ال�سكري وال�سمنة
وال�رسطان" .وي�ش�ير الباحث��ون �إىل �أن هذه الأواين تفرز خالل
عملية الت�س��خني يف امليكروويف مواد 95% ،منها كيميائية
م�رسطنة ،خا�ص��ة مركب بي�س��فينول ،A-ال��ذي بينت خمتلف

الدرا�س��ات العلمية �أنه يتميز ب�سهولة و�صوله �إىل الدم ،وي�سبب
العقم وا�ض��طرابات هرمونية و�أوراما خبيثة .وجتدر الإ�ش��ارة
�إىل �أن ه��ذه لي�س��ت امل��رة الأوىل التي يحذر فيه��ا العلماء من
ا�س��تخدام �أف��ران امليكروويف يف ت�س��خني الطع��ام يف الأواين
البال�س��تيكية ،فح�س��ب �إح�ص��ائيات منظمة ال�ص��حة العاملية،
ت�ؤث��ر يف �ص��حة النا���س الذين ي�س��تخدمون تل��ك الأواين مادة
 EDCالكيميائي��ة املدمرة لعمل الغدد ال�ص��ماء يف اجل�س��م.
وب�إمكان هذه املادة الت�أثري يف عملية �إفراز اجل�سم لهرمونات
معين��ة ت�ؤث��ر يف خمتلف العملي��ات احليوية ،مبا فيها ن�ش��اط
اجلهاز التنا�سلي والنمو والنوم والتئام اجلروح.

مهني ًا :تتح ّم�س هذا اليوم �أكرث من �أي وقت م�ض��ى لإطالق
م�رشوع جديد وتبدو جاهزاً حل�سم الأمور املهنية عاطفي ًا:
ب��وادر خالف م��ع ال�رشيك ،لكن ذلك ال يتع ّدى كونه �س��وء
تفاهم على بع�ض النقاط التي تزيد ن�سبة غريته

الحوت
مهني ًا� :أنت تقف على عتبة زمنية مه ّمة لت�ض��ع �أ�س�س ًا
متين��ة قب��ل اتخاذ �أي ق��رار مهن��ي عاطفي�� ًا� :أحذرك
م��ن اللعب بالن��ار ،كن خمل�ص�� ًا لوعدك و�س��يطر على
انفعاالتك وعامل ال�رشيك بال�شكل الالئق

